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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Nieuws uit groep 1/2 C 

- Nieuws uit groep 8 

- Bericht Solidoe 

 

- Nieuwe leerlingen 

- Studiedag 

- Schoolfotograaf 

- Gevonden voorwerpen 

 

Nieuws uit het team 
Nieuwe methode wereldoriëntatie 
Dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We zijn gaan werken met 
het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en 
ontwerpend leren. Daarbij werken de leerlingen aan verschillende vaardigheden, zoals 
samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden. Deze komen uitgebreid aan bod.  
 
Binnen De Zon maken wij een schifting tussen de kernvakken (rekenen, spelling en begrijpend- en 
technisch lezen) en de overige vakken. Bij de kernvakken geven wij gerichte effectieve instructie. Bij 
de overige vakken vinden wij het belangrijk dat de leerlingen uitgedaagd worden om de eerder 
genoemde vaardigheden eigen te maken.  
 
Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf 
te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof betekenis. 
Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het 
voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 
 
Per jaar werken de kinderen aan een vijftal grote thema’s over de wereld, waarin de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze 
thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te 
onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er 
vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de 
kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan 
zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk 
eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel 
gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun 
klasgenoten hebben uitgezocht.  
 
 

Nieuws uit groep 1/2C 
In de leeuwenklas zijn we ondertussen bezig met het thema ‘vorm en kleur’. Als echte 
kleurengoochelaars hebben we kleuren gemengd om nieuwe kleuren te maken. We deden blauw en 
geel bij elkaar en dat werd groen! Rood en geel maakte oranje en blauw en rood werd paars. Wat 
een ontdekkingen!  

  Nieuwsbrief 
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Verder leren we letters en cijfers. We leren de 0 schrijven en de 
letter i. Schrijven is nog best ingewikkeld, maar er wordt hard 
geoefend. We hebben ook een nieuwe taalhoek waar we extra 
kunnen oefenen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit groep 8 
  
Ook in groep 8 zijn we dit schooljaar begonnen met de nieuwe methode van wereldoriëntatie, 
genaamd Blink. Het eerste thema heeft als titel “Wereldsterren”. In dit thema leren we veel over 
bekende mensen uit de wereldgeschiedenis. Bijvoorbeeld Vincent van Gogh, Rembrandt van 
Rijn, Djengis Khan, Anne Frank en Aletta Jacobs passeren de revue.  
 

Een van de opdrachten die bij dit thema 
horen, is het inrichten van een 
beleefmuseum. Hiervoor zijn wij 
afgelopen week druk in de weer geweest. 
Er moest een portret gemaakt worden 
van een historische figuur uit de tijd van 
regenten en vorsten (1600-1700) of de 
tijd van de pruiken en revoluties (1700-
1800). Op zoek naar 
achtergrondinformatie over jouw 
hoofdpersoon, geschikte kleding vinden, 
attributen en een goede pose 
voorbereiden. Het resultaat is heel mooi 
geworden en kunnen we met trots 
ophangen in ons museum!  
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 Hier ziet u hoe er aan deze opdracht 
door de kinderen gewerkt is:  
 

Wij zijn erg enthousiast over de nieuwe 
manier van werken met Blink! Aan het 
einde van de les horen we regelmatig: 
“Ahhhh gaan we nu al stoppen?” Een 
goed teken...  
 
 
 
 

 
 

 

Aangeleverd door Solidoe 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De tussenschoolse opvang is op zoek naar ouders/ verzorgers die ons graag willen helpen tijdens de 
overblijf. Ben je beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.30 uur en 
13.00 uur of op invalbasis en vind je het leuk om, tegen een vrijwilligersvergoeding, de kinderen 
d.m.v. creatieve en sportieve activiteiten en spelletjes een leuke overblijftijd te bezorgen, dan horen 
we graag van je. 

Bij interesse kun je tijdens de overblijf langslopen en vragen naar Kirsten Lentz (TSO coördinator) of 
je kunt een email sturen naar tsodezon@solidoe.nl. 
Alvast bedankt.  
Met vriendelijke groet,  
Solidoe, tussenschoolse opvang de Zon 
 
 

Nieuwe leerlingen 
 
In de maand oktober wordt Ilke Ertürk 4 jaar en begint bij ons op school. 
Zij komt in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Jennifer. 
Wij wensen haar een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 
 

Studiedag 
 
Maandag 4 oktober is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag. 
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt in de week na de herfstvakantie,  maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 
oktober. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie. 
 

Gevonden voorwerpen 
Onderstaande Eenwieler en fietsje zijn bij onze school achtergebleven. 
Het witte fietsje staat al heel lang op dezelfde plek in de fietsenstalling en de Eenwieler is 
waarschijnlijk achtergebleven op het schoolplein.Herkent u een van deze? Dan kunt u zich melden op 
school. 
 
 
                                                                                                                                                                                         

 

 

 


